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कोणे एके काळी असंख्य जीवांनी भरलेल्या या सषृ्टीमध्ये 
‘बडबड करणे’ िे पाप मानले जाई. या काळात एका शिरात 
एक व्यक्ती रािात िोती. त्या व्यक्तक्तकड ेएक अततशय 
भोळाभाबडा सेवक काम करत िोता. त्याच ेनाव िोते िसन!  

िसन एक चांगला सेवक िोता. पण त्याच्यामध्ये एक 
कमतरता िोती. त्याला जे काम सांगगतले जाई, ते तो लगेच 
ववसरत अस.े 



"िसन!" एकदा त्याच्या मालकाने त्याला बोलावले. “िे 
पैसे घे, बाजारात जा आणण थोडसेे मीठ आण." 

िसनने पैसे आपल्या पायघोळ ववजारीच्या मोठ्या 
णिशात ठेवले. त्याच्या गावात मीठाला ‘हिक’ म्िणत 
असत. “हिक,“ िसन ववचार करू लागला, “यावेळी कािीिी 
करून आपण ‘हिक’ िा शब्द ववसरायचा नािी. पण िा 
शब्द लक्षात कसा ठेवायचा?” शवेटी त्याने मनाशी ठरवले, 
“आपण बाजारात जाईपयंत ‘हिक’ िा शब्द सतत उच्चारत 
रािायच.ं म्िणजे आपल्याला काय िरेदी करायच ंआिे, ते 
लक्षात रािील.” 



मग िसन “हिक,हिक,हिक,” असं म्िणत  
धळुीने भरलेल्या रस्तत्यावर आपल्या चपला घासत 
घासत चालू लागला.  

वाटेत एक शतेकरी पुलािाली वािाणाऱ्या 
ओढ्यात गळ टाकून बसला िोता. िसनने त्याला 
बतघतले. तोंडाने “हिक,हिक,हिक,” िे त्याच ेबडबडणे 
सुरुच िोते.   

िसनला गळाला मासा लागताना बघायला आवडायच.े तो 
त्या शतेकऱ्याजवळ गेला. पण आपण  बाजारात चाललोय, िे 
ववसरायच ेनािी म्िणून, “हिक,हिक,हिक,” अशी त्याच्या तोंडाची 
टकळी सतत चालूच िोती.  

 तुकीच्या कािी भागात 'हिक' या शब्दाचा अथथ आिे, 
'कािीच नािी'. िसन ‘हिक’ म्िणतोय, म्िणून आपल्या गळाला 
कािीच लागत नािी, असे शतेकऱ्याला वाटले. 



शतेकऱ्याला राग आला. “असं नको बोलूस!” तो 
िसनवर ओरडला. 

िसन आश्चयथचककत झाला, "मग काय बोलू?" त्याने 
ववचारले. 

शतेकरी म्िणाला, “पाच-दिा तरी लटकावेत, पाच-दिा 
तरी लटकावेत, असं म्िण. समजलास का?” 

शतेकऱ्याने जे सांगगतले ते लगेच ववसरू नये, म्िणून 
िसन तत्परतेने बोलू लागला, “पाच-दिा तरी लटकावेत, 
पाच-दिा तरी लटकावेत.” शवेटी िे आपल्या चांगलं लक्षात 
राहिलं आिे, अशी त्याची िात्री पटली. 

 मग तो धळुीने भरलेल्या रस्तत्यावरून पुन्िा आपल्या 
चपला घासत घासत बाजाराकड ेचालू लागला. त्याच्या 
तोंडाची टकळी सतत चालूच िोती, “पाच-दिा तरी 
लटकावेत, पाच-दिा तरी लटकावेत.”  



पुढे वाटेत त्याला एक प्रेतयात्रा हदसली. तो थांबून 
पािू लागला. “पाच-दिा तरी लटकावेत, पाच-दिा तरी 
लटकावेत,” त्याच ेबडबडणे सुरूच िोते.   

िसनची टकळी ऐकून प्रेतयात्रतेील एका माणसाला 
राग आला. त्याने िसनला सुनावले, “असं बोलणं योग्य 
नािी.” 

िसन आश्चयथचककत झाला. “मग काय 
बोलणं योग्य आिे?" त्याने ववचारले. 

तो माणूस म्िणाला, “ईश्वर याच्या 
आत्म्याला शांती देवो, ईश्वर याच्या आत्म्याला 
शांती देवो, असं म्िण.” 



िसन तत्परतेने म्िणू लागला, “ईश्वर याच्या आत्म्याला 
शांती देवो, ईश्वर याच्या आत्म्याला शांती देवो.” िे आपल्या 
चांगलं लक्षात राहिलं आिे, अशी त्याची िात्री पटली.  

मग तो धळुीने भरलेल्या रस्तत्यावरून आपल्या चपला 
घासत घासत बाजाराकड ेचालू लागला. अचानक एक ववगचत्र 
दगुधं त्याच्या नाकात शशरला. रस्तत्याच्या कडलेा एक मासा 
मरून पडला िोता. “ईश्वर याच्या आत्म्याला शांती देवो, ईश्वर 
याच्या आत्म्याला शांती देवो,” िसनच्या तोंडाची टकळी  
चालूच िोती. 

त्याच्या जवळून जाणारा एक माणूस थांबला. तो 
िसनजवळ आला. त्याने िाली वाकून बतघतले. मतृ 
माशाशशवाय त्याला कािीिी हदसले नािी. 

“असं काय वेड्यासारि ंबोलतोयस?” 

िसन पूवीपेक्षा जास्तत आश्चयथचककत झाला. "मग काय 
बोलणं शिाण्यासारि ंअसेल?" त्याने ववचारले. 

 तो माणूस म्िणाला, “म्िण, शी! ककती घाणेरडा वास 
येतोय, शी! ककती घाणेरडा वास येतोय.” 



िसनच्या नाकाला दगुधं जाणवतच िोता. तो म्िणू 
लागला, “शी! ककती घाणेरडा वास येतोय, शी! ककती 
घाणेरडा वास येतोय.”  

 असं म्िणत म्िणत तो पुढे चालू लागला. आता िे 
शब्द त्याच्या चांगले लक्षात राहिले.  

थोडसंं पुढे, नकतंच स्तनान करून बािेर पडलेल्या 
स्तवच्छ, टवटवीत तीन स्त्रिया त्याला सामोऱ्या आल्या. 
िसनच ेतोंड सुरुच िोते, “शी! ककती घाणेरडा वास येतोय, 
शी! ककती घाणेरडा वास येतोय.” 



िे ऐकताच त्या स्त्रियांनी आपल्या िातातील 
पाण्याची भांडी िाली ठेवली आणण त्या िसनवर दगड 
फेकत डाफरू लागल्या, “असं कसं म्िणतोस? धाडस 
तरी कसं िोतं तुझं असं म्िणायचं?”  

गरीब बबचारा िसन गोंधळून गेला. "मग मी 
काय बोलायला िवं?" त्याने स्त्रियांना ववचारले. 

एक िी म्िणाली, “तू म्िणायला िवंस, व्वा, 
ककती सुंदर! ककती छान!” 



िसनने झुकून त्यांना अशभवादन केले आणण तो 
म्िणाला, “व्वा, ककती सुंदर! ककती छान!” 

ततन्िी स्त्रियांनी मान िलवून पसंती दशथवली आणण 
स्त्रस्तमत केले. िसन पुन्िा धळुीने भरलेल्या रस्तत्यावरून 
आपल्या चपला घासत घासत बाजाराकड ेचालू लागला. 
त्याच्या तोंडाची टकळी सुरू झाली, “व्वा, ककती सुंदर! ककती 
छान! व्वा, ककती सुंदर! ककती छान!” 

"िो," इतर स्त्रिया म्िणाल्या. “तू म्िणायला िवंस, 
व्वा, ककती सुंदर! ककती छान!” 



वाटेत दोन माणसे आपापसांत मारामारी करत िोते. िसन 
ततथे थांबला. जेव्िा एका माणसाने दसुऱ्याला ठोसा लगावला, 
तेव्िा िसनच्या तोंडून शब्द बािेर पडले, “व्वा, ककती सुंदर!” 

जेव्िा दसुऱ्या माणसाने पहिल्या माणसाला ठोसा मारला तेव्िा 
िसनच्या तोंडून आले,“ककती छान!” 

िसनची बडबड ऐकून त्या दोन माणसांना संताप 
आला. त्यांनी मारामारी थांबवली आणण िसनलाच 
ठोसे मारले. मग एकजण म्िणाला, “पुन्िा असं कािी 
बोललास तर याद राि,” आणण त्याने िसनला 
आणिी एक ठोसा मारला. 



घाबरून िसनने त्यांना ववचारले, “मग मी 
बोलू तरी काय?” 

दसुरा माणूस म्िणाला, “म्िण, सभ्य 
गिृस्तथांनो, असे भांडू नका, मारामारी करू नका.” 

“िो, असंच म्िणायला िवंस तू,” पहिला 
माणूस बोलला.   

      



वाटेत चालत असताना िसन ते शब्द 
पुन्िापुन्िा उच्चारू लागला, “सभ्य गिृस्तथांनो, 
असे भांडू नका, मारामारी करू नका. सभ्य 
गिृस्तथांनो, असे भांडू नका, मारामारी करू 
नका.” थोड्याच वेळात िे शब्द त्याच्या चांगलेच 
लक्षात रािीले.  

 बाजाराजवळच्या रस्तत्यावर दोन कुत्र े
एकमेकांच्या अगंावर धावून जाताना िसनला हदसले. 
तो मजेत ते दृश्य पािू लागला. तोंडाने बडबडू 
लागला, “सभ्य गिृस्तथांनो, असे भांडू नका, मारामारी 
करू नका.” 



त्याच्या जवळ उभा असलेला एक माणूस 
म्िणाला, "वेडा आिेस की काय? असं म्िणायच ं
नसतं." 

िसनच ेडोळे आश्चयाथने ववस्तफारले. तो म्िणाला, 
"मग मी काय बोल?ू" 

"अरे," तो म्िणाला, "आपण म्िणावे, िाड कुत्र्या! 
चल पळ कुत्र्या!” 

िसन पुन्िा चालू लागला, “िाड कुत्र्या! चल पळ 
कुत्र्या! िाड कुत्र्या! चल पळ कुत्र्या!” असे म्िणत 
म्िणत िसन बाजारात पोिोचला. 



बाजारात शशरल्यावर त्याला पहिल्याच दकुानात एक 
माणूस चपला बनवताना हदसला. त्या माणसाच्या तोंडात 
एक चामड्याचा तुकडा िोता आणण तो त्याला िव्या तशा 
मापात घडवत िोता. िसनच ेशब्द त्याच्या कानावर 
पडले, “िाड कुत्र्या! चल पळ कुत्र्या!” त्या माणसाने तो 
चामड्याचा तुकडा थुंकला आणण तो रागाने ओरडला, 
“काय बोलतोयस त?ू तूच कुत्रा आिेस." 

आतापयतंच्या अनुभवांनी िसन पूणथत: 
गोंधळला िोता. "कृपया माझ्यावर रागावू नका,“ 
तो म्िणाला, “मी काय बोल?ू" 

चपला बनवणारा म्िणाला, "कािीच बोलू 
नकोस! फक्त 'हिक' म्िण.” 



"ओिोsss, धन्यवाद!" िसन ओरडला, “िेच तर मला 
लक्षात ठेवायच ंिोतं." 

आणिी थोड ंपुढे जानन िसनने मीठ िरेदी केले. 

समाप्त  


